
 
 
 

 شرح ألفية الحافظ العراقي
 

 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
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 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

  وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،عالمينالحمد هلل رب ال
 أما بعد:

 :-رحمه هللا تعالى-قال الحافظ 
 الحسن:القسم الثاني: 

ننننن  وقننننند اوالحسنننننن المعنننننرو  م رج 
 حمنننننند وقننننننال الترمنننننن  : مننننننا سننننننلم

 ورد ابكنننننننننن ب ولننننننننننم يكننننننننننن فننننننننننرد  
 وقيننننا: مننننا ضننننع  قريننننب محتمننننا

 ان النظننننننروقنننننال: بننننننان لنننننني ب معنننننن
 وزاد كوننننننننننه منننننننننا علننننننننن    اقسنننننننننم  

 والفقهننننننننننننناه كلهنننننننننننننم يسنننننننننننننتعمله 
 وهنننننننو بلقسنننننننام الصنننننننحي  ملحننننننن 
 فنننننننن ن يقننننننننا: يحننننننننت  بالضننننننننعي 
 رواتننننننننننه بسننننننننننوه حفننننننننننظ يجبننننننننننر
ن يكننننننننننننننن ل نننننننننننننن ب أو  نننننننننننننن ا  وا 
 أال تنننننننرل المرسنننننننا حيننننننن  أسنننننننندا
 ةوالحسنننننننننن: الم نننننننننهور بالعدالننننننننن
 طننننرر أ ننننرل نحوهننننا مننننن الطننننرر 
 إ  تننننننننابعوا محمنننننننند بننننننننن عمننننننننرو

 

  اك حننننننننندا نننننننننتهر  رجالنننننننننه بننننننننن 
 مننننننن ال نننننن و  منننننن  راو مننننننا اتهننننننم
 قلننن : وقننند حسنننن بعننن  منننا انفنننرد
 فينننننننه ومنننننننا بكنننننننا  ا حننننننند حصنننننننا
 أن لنننننننه قسنننننننمين كنننننننا قننننننند  كنننننننر
 وال بنكنننننننننننننر أو  ننننننننننننن و   نننننننننننننم 
 والعلمنننننننناه الجننننننننا منننننننننهم يقبلننننننننه
ن يكننننننننننننن ال يلحنننننننننننن   حجيننننننننننننة وا 
 فقننننننا: إ ا كننننننان مننننننن الموصننننننو 
 بكوننننننننه منننننننن  ينننننننر وجنننننننه يننننننن كر
 أو قننننننو  الضننننننع  فلننننننم يجبننننننر  ا

 جننننننيه اعتضننننننداأو أرسننننننلوا كمننننننا ي
 والصنننننننندر راويننننننننه، إ ا أتننننننننى لننننننننه
 صنننننننححته كمنننننننتن لنننننننوال أن أ ننننننن 
 علينننننننه فنننننننارتقى الصنننننننحي  يجنننننننر  

 

 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
سن ضد القبح، فإذا كان الحسن: من الح   "القسم الثاني: الحسن": -رحمه هللا تعالى-أما بعد فيقول الناظم 

، فإن الصدق حسن، قد يقول قائل: إن الصحيح أولى بهذه التسمية من الحسن، لكن إذا قلنا: إن االكذب قبيح  
هذا القسم حسن، فلنقل في ذاك أحسن، إذا قلنا في هذا القسم: حسن، فهناك ما هو أقوى من هذه اللفظة 

الحسن لما كان في مرتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف للصحيح، فهو أحسن، والكذب قبيح يقابل الحسن، 
؛ الختالف تقديرهم للقدر الذي يتجاوز اكبير   ابحيث ال يمكن ضبط هذا التوسط؛ اختلف العلماء في تعريفه اختالف  
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

عنه في شرط الصحيح، ال شك أن الحسن اختل فيه شرط تمام الضبط؛ فإلى أي حد يقبل الضبط المتوسط؟ 
 إذا قلنا: إن هذا الراوي يروي ألف حديث، وأخطأ في مائة حديث؛  معنوية، ويصعب قياسها، فمثال  ألن هذه أمور 

ذا قلنا: إن االع شر، هذا ال شك أن ضبطه أخف ممن يضبط تسعمائة وتسعين حديث   ، ويخطئ في عشرة، وا 
يضبط ثمانمائة بعض الرواة يخطئ في مائة، وبعضهم يخطئ في مائة وخمسين، هذا يضبط تسعمائة، وذاك 

وخمسين، لكن الذي يخطئ في المائة يخطئ في األحاديث الطويلة من مروياته، يخطئ في المرويات الطويلة، 
أخطأ في مائة وخمسين، وضبط ثمانمائة وخمسين  -ما نقول يخطئ-والذي يخطئ في مائة وخمسين؛ أخطأ 

ال بالصاع ما هي..،  بما فيها الطوال، أمور ال يمكن قياسها ليست أمور محسوسة تقاس ال بالكيلو، وا  بالمتر، وا 
 هذه أمور معنوية.

هذا القدر الذي يحصل فيه التفاوت في الرواة؛ العلماء تتباين أنظارهم فيه، فمنهم من يقول: إن هذا الخطأ يمكن 
معينة،  تجاوزه؛ فلماذا ال يصل إلى درجة الصحيح؟ ومنهم من يقول: إن هذا الخطأ فاحش، ينظر إليه من زاوية

وازنها وجدها أخطاء كبيرة فقال: يرد حديثه،  لماويقيسه بأحاديث رواة وقعت له لم تقع لمن تجاوز عن خطئه، ف
هذا جعله من الصحيح، وهذا رده، ثم يأتي من ينظر في األمور بتوسط، وروية، وتؤدة، ثم يجعل حديثه في هذه 

الكبير في تعريف الحسن، حتى جزم بعضهم أنه ال  المرحلة، أقول: لوجود مثل هذا الكالم؛ وجد االضطراب
مطمع في تمييزه، ال مطمع في تمييز الحسن، ويقول الحافظ الذهبي في الموقظة: "أنا على إياس من وجود حد 

في التعريفات التي ذكرها الحافظ العراقي عن هؤالء العلماء ثم  جامع مانع للحسن"، ولذا نجد في كالمهم مثال  
 الوجود هذا التأرجح، هذا التأرجح بين الصحيح والضعيف؛ جعل الحسن صعب جد   ا  ا حد حصا""وما بكقال: 

 في غاية الصعوبة.
 :-رحمه هللا تعالى-يقول 

ننننن  وقننننند اوالحسنننننن المعنننننرو  م رج 
 

 ا نننننننننتهر  رجالنننننننننه بننننننننن اك حننننننننند 
 

عدلت نقلته"، الحسن ما عرف مخرجه، واشتهرت رجاله، وقال الخطابي في تعريف الصحيح: "ما اتصل سنده و 
ما اتصل سنده وعدلت نقلته، وعرفنا ما في تعريفه من مالحظات في تعريف الصحيح، وهنا يعرف الحسن 

 بقوله: "ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله":
ننننن  وقننننند اوالحسنننننن المعنننننرو  م رج 

 
 ا ننننننننننتهر  رجالننننننننننه............... 

 
 نعم؟تمييز محول عن الفاعل، أو المفعول؟  امخرج   "ا"المعرو  م رج  
 طالب:......

"والحسن األصل فيه مفعول، لكن "معروف" يحتاج إلى نائب فاعل، فهو محول عن المفعولية في األصل 
، يعني عرف رواته الذين خرج منهم الحديث، -على ما يقول أهل العلم-مخرج الحديث رواته  "االمعرو  م رج  

معناه أنه عرف رواته الذين خرج عن طريقهم،  امخرج   قال: قالوا: "وبذلك يخرج المنقطع بجميع أنواعه" المعروف
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بلد الرواة، بلدان الرواة، أو بلدهم الذي يتفقون فيه، بمعنى أن  اأو خرج منهم، ومنهم من يقول: المعروف مخرج  
مخرجه من المدينة، أو من مكة، أو من البصرة، فيكون هذا حديث مديني، أو بصري، أو مكي؛ مخرجه من هذا 

كن البلد ال قيمة له بالنسبة لمعرفة رواته باألصالة، ثم البلد يتبع؛ ألن البلد يستفاد منه كما سيأتي في البلد، ل
عرف  "ا"معرو  م رج  أوطان الرواة، وبلدانهم، يستفاد منه مسألة لقاء الرواة بعضهم ببعض، إمكانه وعدمه 

أن مثل هذا التفسير لكالم الخطابي ال يسلم  رواته، بمعنى أن كل رواته معروفين، فلم يسقط منهم أحد، وال شك
اتصال الرواة، اتصال السند  ان مراد الخطابي المعروف مخرج  إ :بالمراد، إذا قلنا امن تكلف، فليس صريح  

"وقد ا تهر  معروف الرواة بالثقة،  "ا"معرو  م رج  بمعرفة جميع رواته من أولهم إلى آخرهم؛ هل يريد بذلك 
في المعروف  -اأيض  –ه بأي شيء؟ بالثقة؛ يدخل فيه الصحيح، كما أنه الصحيح يدخل اشتهرت رجال رجاله"
للصحيح الذي عدلت نقلته، فهو غير الصحيح،  ابالثقة؛ ال؛ لماذا؟ ألنه جعله قسيم   "ا تهر  رجاله" امخرج  

تهروا بالتوسط، ؟ يعني اشماذاللضعيف؛ إذن اشتهروا ب ااشتهرت رجاله بالضعف؛ ال؛ لماذا؟ ألنه جعله قسيم  
يعني اشتهروا بالتوسط باعتبار أنه ذكر األقسام الثالثة؟ على كل حال التعريف منتقد من كل وجه؛ لكالمه بقية، 

أو وعامة الفقهاء  "الفقهاه"عامتهم يستعملونه،  "والفقهاه"لكالم الخطابي بقية، فقال مما يتصل بهذا الكالم: 
مة الفقهاء يستعملونه، الفقهاء يستعملونه في كتبهم، ويستدلون به، يستعملونه"، وجل العلماء يقبلونه، عا

ويريد بذلك أهل الحديث جلهم يقبلونه، ال كلهم، لما سيأتي من ذكر الخالف في قبوله، أما الفقهاء  "والعلماه"
 عراقي:فكلهم يذكرونه في كتبهم، بل كثير منهم يزيد على ذلك، فيذكر الضعيف، كما سيأتي في قول الحافظ ال

 والفقهننننننننننننناه كلهنننننننننننننم يسنننننننننننننتعمله
 

 ................................... 

ن هذا تابع للحد قلنا: انكشف الحسن؛ ألن الحسن موجود، وعليه مدار استعمال الفقهاء، ويستعملونه إ :إذا قلنا
اء كلهم يقبلونه، هذه الجملة تخرج الصحيح؛ لماذا؟ ألن العلم "يقبله"األكثر منهم  "العلماه الجا منهم"بكثرة 

ال -إن شاء هللا تعالى-وتخرج الضعيف؛ ألن العلماء كلهم ال يقبلونه إال ما سيأتي في قسمه   ليس؛ ظاهر، وا 
 بظاهر؟

ن كان  فإن قلنا: إن بقية كالمه، وقد فهم ذلك جمع من أهل العلم، وجعلوه من تمام الحد، قلنا: انكشف الحسن، وا 
ما عرف مخرجه، واشتهر رجاله، ال يميز الحسن من  د ا تهر  رجاله""وق اتعريفه بأنه المعروف مخرج  

الصحيح؛ ألن الصحيح معروف المخرج، مشهور الرجال، وقد يقول قائل: إنه ال يميز الضعيف، فقد يشتهر 
 رجال الضعيف بالضعف.

ز الصحيح من الضعيف للحد، فليس فيه ما يمي االمقصود أن هذا الحد منتقد، فإن قلنا: الكالم األخير ليس تابع  
ذا قلنا: إن الكالم الملحق به تابع له، قلنا: فيه ما يميز الصحيح، وما يميز الضعيف إال إنه ليس  من الحسن، وا 
على طريقة التعاريف، ليس على طريقة الحدود عند أهل العلم؛ ألن األصل في الحد أن ال يذكر فيه الحكم، وهو 

حمد بن محمد الخطابي البستي، المتوفى سنة  "حمٌد"يعني عرف   اك حد""بذكر حكمه، أن ال يذكر فيه الحكم 
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ووافقهم على ذلك، وسكت، يسمعهم  ثمان وثمانين وثالثمائة، حمد، ومنهم من يقول: أحمد، وحذفها الناس تسهيال  
 .امصدر حمد يحمد حمد   "حمد"يقولون: حمد، واألكثر على أنه سمي بهذا االسم 

 مذي:التعريف الثاني: للتر 
 ........وقنننننال الترمننننن  : منننننا سنننننلم

 ورد ابكنننننننننن ب ولننننننننننم يكننننننننننن فننننننننننرد  
 

 مننننننن ال نننننن و  منننننن  راو مننننننا اتهننننننم 
................................... 

 
"وقال بقوله:  -رحمه هللا تعالى-ثالثة شروط؛ ذكرها الناظم  امام الترمذي لتسمية الحديث حسن  يشترط اإل

 اأن ال يكون راويه متهم   "م  راو ما اتهم بك ب" ا يكون الحديث شاذ  يشترط أن ال الترم  : ما سلم من ال  و "
أن يروى من غير وجه، أن يسلم من الشذوذ؛ أن ال يتهم راويه بالكذب أن يروى من  ورد" ا"ولم يكن فرد  بالكذب 

فه في "علل غير وجه، الخطابي ذكر تعريفه في مقدمة "المعالم"، مع ذكره لتعريف الصحيح، والترمذي ذكر تعري
، -رحمه هللا-الحافظ ابن رجب  -لشرح الجامع اتبع  -الجامع"، في علله الصغير الملحق بالجامع، والتي شرحها 

يتكون منها تعريف،  اوتكلم على هذا التعريف بإفاضة، هذه الشروط التي يشترطها الترمذي لتسمية الحديث حسن  
 كما تقدم في تعريف الصحيح بذكر شروطه:

 لمتصنننننننننننننا ا سننننننننننننننادفنننننننننننننا ول ا
 

 بنقننننننننننا عنننننننننندل ضنننننننننناب  الفنننننننننن اد 
 

هذه الشروط، وتميز بها عن غيره، الشروط التي ذكرها اإلمام الترمذي الثالثة: ما سلم من الشذوذ، طيب ما ذكر 
 العلة، فهل الحديث الذي اشتمل على علة يسمى حسن عند الترمذي؟ نعم؟

 طالب:......
لصحيح، اشترطوا انتفاء العلة، وانتفاء الشذوذ، وهنا اقتصر على ال، العلة غير الشذوذ، كما اشترطوها في ا

انتفاء الشذوذ، فيرد عليه الحديث المعل، الترمذي ما اشترط انتفاء النكارة، يرد عليه انتفاء النكارة؟ النكارة ما 
ه؟ نعم إذا لم اشترطت في الصحيح؛ لماذا؟ ألن اشتراط انتفاء الشذوذ يستلزم اشتراط انتفاء النكارة؛ من أي وج

تقبل مخالفة الثقة من هو أوثق منه، فألن ال تقبل مخالفة الضعيف من باب أولى، هذا على القول بأن المنكر 
 "ما سلم"غير الشاذ، وأما على القول بأن المنكر هو الشاذ؛ يكفي ذكر أحدهما عن اآلخر 

 مننننننن ال نننننن و  منننننن  راو مننننننا اتهننننننم  ...................................
 

االتهام اتهام الراوي بالكذب من القوادح الشديدة؛ فهل اشتراط انتفاء اتهام الراوي بالكذب يستلزم اشتراط  "بك ب"
انتفاء ما دونه من القوادح؟ نعم، ال يستلزم، وبهذا قد يدخل في تعريفه الضعيف، الحديث الضعيف بسبب 

ادح الكذب ثم يليه االتهام بالكذب، واالتهام بالكذب ضعف راويه بما دون االتهام بالكذب؛ ألن عندنا أعظم القو 
ن لم يعرف بكذبه في الحديث النبوي، أما الكذب فيعرف  يكون سببه معرفة الراوي بالكذب في كالمه العادي، وا 

بالكذب في كالمه  ا، واتهامه بالكذب أن يكون معروف  -نسأل هللا السالمة والعافية-بكذبه في الحديث النبوي 
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ن لم يعرف بكذبه على النبي  العادي، لما  ا، أو يأتي بحديث يتفرد به، ويكون مخالف  -عليه الصالة والسالم-وا 
لصريح القرآن، أو لصحيح وصريح السنة، المقصود أن  اعلم من الدين للقواعد العامة من الدين، أو مخالف  

الشرط الثالث  ورد" ا"ولم يكن فرد  الضعف  اشتراط انتفاء االتهام بالكذب ال يعني اشتراط انتفاء ما دونه من أوجه
، اآلن الترمذي يشترط في الحسن أن يكون اأن يروى من غير وجه، يروى من وجوه؛ لماذا؟ ليجبر بعضها بعض  

متصل اإلسناد؟ فيما يدل على اشتراطه اتصال اإلسناد؟ ال يشترط اتصال اإلسناد، فالمنقطع عنده يندرج في 
 الحسن.

–، ما ورد من طريق واحد اضعيف المضعف بأحد رواته بما دون االتهام بالكذب ال يكون حسن  األمر الثاني: ال
ن كان أقوى مما ذكره من الشروط؛ يسمى حسن   -هنا على شروطه بلوازمها ما  ا أوما ورد من طريق واحد، وا 

 :-رحمه هللا–على رأيه، وانتقده الحافظ العراقي  ا؟ ما يسمى حسن  ايسمى حسن  
 د حسنننن بعننن  منننن انفنننردقلننن : وقننن

 
 ................................... 

، الترمذي يقول: حسن غريب، ورد" ا"ولم يكن فرد  يريد أن يستدرك على قوله:  "وقد حسن بع  من انفرد"
ويقول: حسن صحيح غريب؛ كيف يقول: غريب، وقد اشترط في الحسن أن يكون قد ورد من وجوه، من غير 

فكيف يحسن؛ يصف الحديث بالحسن، ويصفه بالغرابة؟ كما  ،من أكثر من طريق ايكن مروي   "ا"لم يكن فرد  وجه 
 سيأتي االستشكال في جمعه بين الصحة والحسن.

أجيب عن الترمذي بأنه يعرف تعريفه للحسن: ما يقول فيه: "حديث حسن" فقط، إذا قال: "حديث حسن" فقط، 
حيح غريب، فإنه إذا قال: غير حسن، بهذا اللفظ، فإنه دون حسن صحيح، ودون حسن غريب، ودون حسن ص
لما يصفه بالح سن فقط، قد يقول: "هذا حديث حسن"، ثم  اال يندرج عليه هذا التعريف، ويكون تعريفه وحده خاص  

ال مطابق؟ مطابق  ال ما يرد؟ وا  يقول: وفي الباب عن فالن وفالن وفالن، ما يرد عليه مثل هذا؟ يرد عليه، وا 
 ..، لكنه سيأتي في االنتقاد اآلخر:لثالث

 ورد ا.........ولننننننننننم يكننننننننننن فننننننننننرد  
 

 قلننن : وقننند حسنننن بعننن  منننا انفنننرد 
 

هذا تعريف ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات، ونسبه الحافظ العراقي في شرحه،  "وقيا"هذا تعريف الترمذي 
المتناهية" لكن هو موجود في مقدمة وتبعه غيره إلى أنه ذكره في "العلل المتناهية"، ولم أقف عليه في "العلل 

 الموضوعات:
 وقيننننا: مننننا ضننننع  قريننننب محتمننننا

 
 فيه................................. 

 
محتمل  ايعني ما فيه ضعف قريب محتمل، الحديث الذي فيه ضعف، لكنه ضعف قريب، وليس ببعيد، وأيض  

لتي تكون جامعة مانعة، ألفاظها مدخلة، يحتمله أهل العلم، لكن هل هذا على طريقة التعاريف، والحدود ا
ومخرجة؛ هذا ليس على طريقة التعاريف؛ ألنه لم يبين الدرجة التي يقرب فيها الضعف ويحتمل، ولهذه التعاريف 
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وما بكل ذا حد حصل، مثل  "وما بكا  ا حد حصا"وغيرها مما ذكره أهل العلم مما ال يستطاع به تمييز الحسن 
ذا الكالم؛ هل معنى هذا أن الحسن الذي حكم به أهل العلم على بعض األحاديث، الذي الحسن، إذا قلنا مثل ه

حكم به بعض أهل العلم على بعض األحاديث، أنه ال يمكن الوصول إليه؟ ال يمكن الحكم على الحديث بأنه 
كم على حسن؛ ألننا ما عرفنا حقيقة الحسن؟ العلماء حكموا على أحاديث بهذا الحكم، لكن يبقى أن الح

؟ من خالل الحدود الدقيقة المنضبطة، أو من خالل القرائن التي تنقدح في ذهن الناقد ماذااألحاديث بالحسن ب
 بحيث ينظر إليه، وال يصل إلى درجة الصحيح، وينظر إليه من زاوية ال يهبط إلى درجة الضعيف؟

 ....طالب:..
ولذا الحكم على األحاديث  ؛ما يمكن ضبطه بحد بالقرائن، أما على طريقة الحدود ما يمكن؛ ألن مثل هذا

ن كان يصعب عليه الحكم  ،بالحسن يعني إذا توفرت الشروط السابقة الخمسة سهل يحكم طالب العلم، نعم، وا 
إشكال؛ ألن الرواة كلهم ثقات،  همن خالل المتن، قد يحكم من خالل السند؛ يقول: صحيح بهذا اإلسناد، ما في

من خالل  -اأيض  –يصعب عليه من خالل النظر في الموافق والمعارض، ويصعب عليه  والسند متصل، لكن قد
العلل والقوادح، يصعب عليه، ومع ذلك الحكم بالصحة أسهل من الحكم بالحسن، نعم، مع كثرة الممارسة لطالب 

ما األعمال ))إنالعلم تتولد لديه ملكة يجزم من خاللها أن هذا الحديث ال يمكن أن يصل إلى درجة حديث: 
، وال يمكن أن يصل إلى حد األحاديث الضعيفة، إما لقوة إسناده بالنسبة للضعف، أو لوجود طرق تدل بالنيات((

ن لم يصل إلى درجة المجزوم به على أن له أصال    ،ما حصل تعريف إلى اآلن "وما بكا  ا حد حصا"، وا 
أو نقول لطالب العلم: أكثر من المران، اقرأ القواعد  والنهاية وبعدين؟ نستمر على هذا؛ أنه ما له تعريف الحسن؟

إشاراتهم وافهمها، ثم بعد ذلك  لىالنظرية، وطبق عليها، وخرج، وادرس األسانيد، واستنر بأقوال األئمة، وانظر إ
ولذلك إذا سمعنا  ؛ينقدح في ذهنك أن هذا الحديث متوسط ال يصل إلى درجة الصحيح، وال إلى درجة الضعيف

شيء اسمه  همعناه؟ هل نقول لطالب العلم: تلغي الحسن خالص ما في ماؤالء: إنه ال مطمع في تمييزه؛ كالم ه
أمور تنقدح في ذهن الناقد ال يستطيع التعبير عنها، وجل العلل من هذا  هحسن؛ ألنك لن تصل إلى تعريفه؟ في

يقول به بعض أهل العلم من االستحسان،  النوع، أمور تنقدح في الذهن ال يمكن التعبير عنها، وقل مثل هذا فيما
ن كان بعضهم يشدد في هذا الباب، ويقول: من استحسن فقد شرع، لكن  من االستحسان في األحكام الشرعية، وا 

قد ال يستطيع أن يرجح أدلة على  ،العالم المحيط بنصوص الشريعة، وقواعد الشريعة العامة، ومقاصد الشريعة
 -اأحيان  –ولذلكم تجدون  ؛ض والترجيح، لكن ينقدح في ذهنه ما يترجح به هذا الخبرأدلة من خالل قواعد التعار 

شيخ اإلسالم ينزع منزع ما يخطر على بالك، نعم لماذا؟ إلحاطته بنصوص الشريعة، وقواعدها ومقاصدها، لكن 
ن في الترجيح، وهذا قد يقفو  -بهذه المنزلة االذين ليسو -الطالب المبتدئ، أو حتى المتوسط، أو بعض أهل العلم 

يحتاج إلى إمام من األئمة أو من سار على دربهم، وحصل مثل تحصيلهم، مثل هذه األمور تحتاج إلى مران 
وبعدين خالص  "وما بكا  ا حد حصا"بعض الطالب يقول: مادام  -اأحيان  –ولذا  ؛وتعب، وليست باألمر السهل

، نقول: تدرس الحسن من خالل قواعدهم، أنت اآلن نعرفه نحن ال نميزه والندرس الحسن،  ماذانلغي الحسن؛ ول
ن كان عليه مالحظات، وما حصل بها حد معروف، جامع مانع، مخرج مدخل،  استنار لك شيء من الطريق، وا 
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من  ايجمع جميع األقسام، ما وجدنا للحسن مثل هذا، لكن تدرس هذه القواعد النظرية عندهم، وتنير لك شيئ  
ن لم يك ن من الوضوح بحيث تقطع بأن هذا التعريف ينطبق على هذا الحديث، وهذا التعريف ينطبق الطريق، وا 

على هذا الحديث، ما يلزم، أنت اقرأ القواعد النظرية، وقل مثل هذا في كثير من أبواب المصطلح، يعني إذا أردنا 
ة العلل يظنها الجاهل كهانة، ما يعللون، وصرحوا بأن معرف -اأحيان  –أن ننظر في أحكام األئمة الكبار نجدهم 

وبعدين؟  "وما بكا  ا حد حصا"؛ بسبب طول الممارسة؛ ألن مثل هذا الكالم -جل وعال-وهي إلهام من هللا 
ثم ماذا؟  "وما بكا  ا حد حصا"يوقع في إشكال، الحسن معروف عند أهل العلم، وحكموا على أحاديث بالحسن 

وع من أنواع الحسن، ونزل كالم الخطابي على نوع، فنزل كالم لكن ابن الصالح نزل كالم الترمذي على ن
يعرف في اصطالح المتأخرين  الذيالخطابي على الحسن لذاته، ونزل كالم الترمذي على الحسن لغيره، يعني 

بالحسن لذاته، يعني من طريق واحد، فيه مستور لم تتحقق أهليته، وال فيه مخالفة، وال نكر، وال شذوذ، وليس 
رد تفرده، مثل هذا يعبر عنه بأنه الحسن لذاته عند المتأخرين، وعليه يتنزل كالم الخطابي، لكن إذا كان ممن ي

الحديث فيه من هو دون هذا من الرواة، ضعف بتضعيف يقبل االنجبار عندهم، وجاء من أكثر من طريق؛ على 
يعني ابن  "وقال"حسن لغيره، هذا يتنزل كالم الترمذي، وهو ما عرف في عرف المتأخرين واصطالحهم بال

ليس بقسم  "أن له قسمين"بان لي بإمعان النظر، بتدقيق النظر، ببعد النظر  "بان لي ب معان النظر"الصالح 
 واحد، أن الحديث الحسن له قسمين:

 أن لنننننننه قسنننننننمين كنننننننا قننننننند  كنننننننر  ...................................
 

فالخطابي ذكر القسم األول، وهو الحسن لذاته، والترمذي  "ا"قسم  ذكر كٌل يعني من الخطابي، والترمذي  "ا"قسم  
ولذا قدم في النظم الخطابي، قدم في النظم؛ ألن الحسن لذاته أقوى من  ؛ذكر القسم الثاني، وهو الحسن لغيره

قه الحسن لغيره، الحسن لذاته فيه قوة بذاته، أما الحسن لغيره فهو في األصل فيه ضعف، لكن باجتماع طر 
اكتسب القوة؛ ألنه قد يقول قائل: لماذا يقدم الخطابي، ويؤخر الترمذي؟ مع أن إمامة الترمذي هي أعظم من 
إمامة الخطابي، األمر الثاني: أن الترمذي متقدم على الخطابي فكيف يقدم قوله؟ قدم من هذه الحيثية؛ ألن 

"بان لي يعني ابن الصالح  "وقال"م الثاني، الخطابي ذكر القسم األول من أقسام الحسن، والترمذي ذكر القس
 يعني بتدقيق النظر، أو ببعد النظر؛ ألنهم يقولون: أمعن الفرس في عدوه إذا أبعد, ب معان النظر"

 ........بان لي ب معان النظر
 

 وزاد كونه ما عل  اقسم  
 

 أن له قسمين كا قد  كر 
 

................................... 
 

ال "و يعني هل انتفاء العلة موجود في تعريف الخطابي؟ فهي واردة عن التعريفين،  "وزاد كونه ما عل "،""ما عل 
، قد يحتمل أن يكون الذي زاد ابن الصالح، زاد على تعريفهم ال بنكر أو شذوذ شمال، و "بنكر أو   و   م 

 "وال بنكر"ول الخبر في الجملة بما في ذلك الحسن بقسميه، تعريف االثنين كونهما علال، فانتفاء العلة شرط لقب
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ذا انتفى الشذوذ انتفت النكارة من باب أولى، "أو   و   م "بنكارة  يعني  "وزاد"، الشذوذ نص عليه الترمذي، وا 
ن كان ابن الصالح على حد الخطابي والترمذي زاد هذه زاد انتفاء العلة وزاد انتفاء النكارة وزاد انتفاء الشذو  ذ وا 

قوله زاد كل منهما، كل قد ذكر وزاد فلم يوجد اشتراط انتفاء العلة في كالم االثنين، وكذلك النكارة ال توجد وال 
الشذوذ في كالم الخطابي، يوجد الشذوذ في كالم الترمذي، ومن باب أولى انتفاء النكارة، يعني إن كان القصد 

ن كانت الزيادة من ابن الصالح زاد على ما ذكراه فانتفاء الشذوذ موجود  زاد كل واحد منهم فكالمه مستدرك، وا 
هذا من تتمة كالم الخطابي على الخالف بينهم، هل هذا الكالم  "والفقهاه كلهم يستعمله"في كالم الترمذي، 

يميز نه تابع لكالمه في الحد يقول: هذا الكالم إتابع للحد أو مستقل في بيان حكم الحديث الحسن؟ فالذي يقول 
، يعني يقول: عامة الفقهاء، والعامة الفقهاه كلهم يستعمله، والعلماه الجا منهم يقبله"الحسن من قسيميه، "

يطلق على الكل ويطلق على الغالب، والواضح من كالمه أنه يريد الكل، لماذا؟ ألنه قابل العامة بالجل وهم 
 اهم يقبله، فالفقهاء يستعملونه ويدور في كتبهم كثير  األكثر؛ ألنه قال: وجل العلماء أو قال: أكثر العلماء من

لكن العلماء الجل منهم يقبله، جمهور العلماء من أهل الحديث من  ،يستعملونه محتجين به كلهم، هؤالء الفقهاء
أهل الشأن، من أهل الصنعة يقبلون الحديث الحسن، نعم منهم من رده، منهم من رد الحسن، أبو حاتم الرازي 

حديثه حسن، أتحتج به؟ قال: ال، وفالن صدوق، أتحتج به؟ قال: ال، فأبو  :سن، وي سأل عن الراوي فيقوليرد الح
حاتم يرده، ويرده جمع من المتقدمين ال سميا الحسن لغيره، أما الحسن لذاته فالخالف فيه أقل، لكن أبو حاتم 

نه ال يقبل الحسن وقبوله وقول جل يرد الحسن جملة. ابن العربي له كالم في عارضة األحوذي يدل على أ
 العلماء بل وأكثرهم والفقهاء كلهم يحتجون به.
................................ 

 الصنننننننحي  ملحننننننن  وهنننننننو بلقسنننننننام
  

 والعلمنننننننناه الجننننننننا منننننننننهم يقبلننننننننه 
................................ 

 
راتب الصحيح فيما تقدم؛ فالصحيح يعني وهو الحسن محلق بأقسام الصحيح؛ ألن الصحيح درجات، وعرفنا م

أنك ال  اهذه الدرجات تتفاوت بحسب تفاوت الرواة، وتمكنهم من أوصاف القبول، ومثلما ذكرنا مرار   ،درجات
من جميع الوجوه، أو مجموعة من الرواة يروون مجموعة من األحاديث مطابقون  يمكن أن تجد راو مطابق لراو  

ذا كان الراوي الواحد يتفاوت في بعض أحواله لمجموعة من الرواة يروون أحاديث  أخرى، ال بد من التفاوت، وا 
تأمل في نفسه،  اعن بعض، فخلق اإلنسان هذا المخلوق العجيب الدال على قدرة الخالق، يعني لو أن إنسان  

يعني المصانع تخرج المصنوعات على هيئة واحدة، تصنع مئات الماليين من هذا المصنوع ما تجد بينها 
هذه المخلوقات العجيبة الدقيقة التي ال يمكن أن تتطابق بوجه من الوجوه،  -جل وعز-ختالف، لكن الخالق ا

يعني كون الصانع يصنع أشياء كثيرة على وجه واحد ليس بعجيب يعني، لكن كونه يصنع ألوف مؤلفة كل واحد 
منه في وجه آخر، يستفاد منه في له ميزة، وكل واحد له خصيصة، وكل واحد يستفاد منه في وجه ال يستفاد 

ولذلك  ؛[( سورة الذاريات12)] }َوِفي َأنُفِسُكْم َأَفَ  ُتْبِصُروَن{غير ما يستفاد من غيره في هذا الوجه، هذه قدرة، 
ما يمكن أن تجد رجلين متطابقين من كل وجه، وقل مثل هذا في الرواة، فإذا كان الرواة بهذه المثابة، بعضهم 
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يعني بعضهم تعطيه من الضبط والحفظ واإلتقان تسعة وتسعين بالمائة، وبعضهم ثمانية  أوثق من بعض،
ثم تنزل النسبة إلى أن يصل إلى عشرة بالمائة، يعني لو أراد اإلنسان أن يختبر أوالده مثال، يختبر  ،وتسعين

وأنت رجل معروف  أوالده سهل االختبار أنت عارف هذا ضابط وهذا غير ضابط، اجلس في يوم العيد مثال  
ومشهور واترك الناس يأتون ليهنئوك بيوم العيد أو في يوم عزى ويعزونك، ويدخل عليك في هذا اليوم يطرق 

من بالباب؟ فالن، صادق هو ما عنده إشكال، وبالفعل فالن،  ،، افتح الباب يا ولد، فتح البابالباب مائة مثال  
م اسأله من الغد من جاء باألمس؟ هل يكون خبر األوالد على وتيرة افتح الباب للثاني، الثالث، العاشر، المائة ث

واحدة، يمكن بعضهم يخبرك بتسعين واحد من المائة وبعضهم ال يستطيع يستحضر وال عشرة، ظاهر موجود 
ال ما هو موجود؟ اآلن عندكم أنتم فيما بينكم في حفظكم وتمييزكم وفهمكم تباين كبير، وذلك فضل هللا ي تيه ؤ وا 

يشاء، لكن يبقى أن هذه نعم تحتاج إلى شكر، يعني الذي يحفظ من أول مرة وال يستغل هذا الحفظ هل هذا  من
شكر هذه النعمة؟ لم يشكر هذه النعمة، والذي ال يحفظ إال بألف مرة ويستغل هذه النعمة على ضعفها ويحفظ 

ف ما يحصله الذكي الذي ال قدر ما يستطيع ويتعب في حفظها يرفع درجاته يا أخي، ويمكن يحصل أضعا
لتفاوتهم تتفاوت  ايستغل الحفظ والفهم، وعاد من األجور حدث وال حرج، المقصود أن الرواة متفاوتون وتبع  

 مروياتهم وأخبارهم.
؛ ألنه تقدم أنه في كالم "جية**ح وهو بلقسام الصحي  ملح "من أي وجه؟  "وهو بلقسام الصحي  ملح " 

نهم يقبله، يعني يحتج به، الفقهاء كلهم دون استثناء يحتجون به، والعلماء جلهم وأكثرهم الخطابي العلماء الجل م
أنظر فيه،  ريدهو مثل الصحيح في القبول، يعني يأتيك حسن تقول وهللا ما أ ايقبلونه فهو في حيز القبول، إذ  

ه شيء، أنا ال أقبله، نقول وهللا هذا حفظه في :حديث يتضمن حكم من رواية محمد بن عمرو اآلتي مثال، تقول
له: عامة أهل العلم يقبلونه؛ ألن حديثه حسن، والحديث الحسن يجب قبوله في جميع أبواب الدين بما في ذلك 
العقائد واألحكام والفضائل والتفسير والمغازي وجميع أبواب الدين؛ ألنه ملحق بالصحيح الذي يجب قبوله، من 

ن يكن ال يحيث الحجية  ن لم يلحق به في القوة، إذا كانت المسألة ما فيها إال هذا به  ح "ل"وا  في القوة، وا 
إن كان  ،الحديث وجب العمل، إذا كانت المسألة فيها هذا الحديث ويوجد ما يعارضه من حديث آخر نرجح

ن يكن ال يلح "ولذا يقول:  ؛رجحناه على الحسن اصحيح   ن كان المعارض"وا  له  ، يعني ال يلحق به في القوة، وا 
إن كان المعارض له حسن مثله نظرنا في وجوه أخرى للترجيح،  ،رجحنا الحسن عليه وتركنا الضعيف اضعيف  

من أوجه الترجيح، وذكر  ا، خمسين وجه  اوأوجه الترجيح ذكر منها الحازمي في مقدمة االعتبار خمسين وجه  
واإليضاح أكثر من مائة وجه من وجوه التقييد  -مقدمة ابن الصالح-الحافظ العراقي في نكته على المقدمة 

ن يكن ال يالترجيح، فعلى كل حال هو مقبول في حيز القبول، ويجب العمل به،  بالصحيح من حيث  ح "ل"وا 
 أما مع عدم التعارض فيجب العمل به. ،القوة، فيرجح عليه الصحيح عند التعارض

 "وهو بلقسام الصحي  ملح "؛ ألن في قوله: ، قد يقول قائل: أنتم تحتجون بالضعيف"ف ن يقا يحت  بالضعي "
؟ عن ضعيف، وضعيف، وضعيف، اجتمعت هذه ماذايشمل الحسن لذاته والحسن لغيره، الحسن لغيره عبارة عن 

؟ قال: ماذا، أنتم تحتجون بالضعيف ل"ف ن يقا يحت  بالضعي "الضعاف فحكم على الخبر بأنه حسن لغيره، 
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ضعيف، وفالن ضعيف في طريقه الثاني، وفالن الثالث ضعيف في طريقه  أنتم احتججتم بخبر فيه فالن وهو
 ؛ ألن مفردات الحديث الحسن ضعيفة لكن بمجموعه يصل إلى الحسن لغيره"ف ن يقا يحت  بالضعي "الثالث، 

 فننننننننن ن يقنننننننننا يحنننننننننت  بالضنننننننننعي 
 

 ................................فقننا 
 

 أجب على هذا اإلشكال
................................. 

  رواتننننننننننه بسننننننننننوه حفننننننننننظ يجبننننننننننر
 

 ......... إ ا كننننان مننننن الموصننننو  
 بكوننننننننه منننننننن  ينننننننر وجنننننننه يننننننن كر

 
إذا كان رواته وصفوا بشي من سوء الحفظ بحيث يضعفون بما يرجع إلى الحفظ ال بما يرجع إلى الديانة، بما 

فظه ضعف، من طريق من يرجع إلى سوء الحفظ، حفظه ضعيف، ثم جاء من طريق آخر فيه أيضا فيمن في ح
من طريق ثالث، وهكذا اجتمعت هذا الطرق، ضعيف من جهة الحفظ وضعيف  افي حفظه ضعف، ثم جاء أيض  

من جهة الحفظ، وضعيف من جهة الحفظ، لماذا ضعفنا الحديث بسبب ضعف حفظ راويه؟ ألن الذي يغلب 
ذا لم يضبطه ما يأتي به على الوجه الذي جاء به، قد يزيد وينقص ويغير المعنى  على الظن أنه ما ضبطه، وا 

الحفظ غير مقبول، لكن إذا جاءنا من طريق ثان، يعني اعتبرنا  ئوكذا، هذه هي التهمة التي جعلت حديث سي
ن أنه لم يحفظ هذا ظزيد هذا الراوي روى الحديث وحفظه عندنا في تقديرنا أربعين بالمائة فالذي غلب على ال

طريق آخر، لكن جاء من طريق راو مثله في الضعف أعطه نسبة ثالثين بالمائة الخبر ونرده لو لم يأت من 
 يطلع.

 طالب: المتابعة.
، أو من طريق آخر شاهد، المقصود أنه جاء من طرق تجعل النفس تطمئن إلى أن هذا الراوي نعمالمتابعة 

لكن هذه األمور أمور ، وليس كل ثقة ال يخطئ، االضعيف ضبط ما روى؛ ألنه ليس كل ضعيف ما يضبط أبد  
ن لم تطابق الواقع "وبالصحي  والضعي  ولذلك كما تقدم في قوله:  ؛ال بد منها، مقدمات ال بد من الحكم بها، وا 

ونظير ذلك حكم القاضي، حكم القاضي إذا تقدم له مدع ومدعى عليه، المدعى أين  قصدوا في ظاهر ال القط "
ح والعدالة يقبلهم القاضي، يقبلهم من خالل القاضي، وما يدريه أنهم هذه بينتي، نعم ظاهر البينة الصال ؟بينتك

، وجاء مدع آخر اال يلزم أن يكون تعمد   :على خالف ظاهرهم أو أخطأوا في شهادتهم ال يمنع أن يكون.. أقول
ن كانوا في الواقع ضابطين صادقين؛ ألن األحكام في  الدنيا بشهود ظاهرهم عدم القبول وعدم العدالة يردهم وا 

 كلها معلقة على الظاهر، وكثرة الطرق ال شك أنها تجعل النفس ترتاح وتطمئن إلى ثبوت الخبر. 
 فنننننننن ن يقننننننننا: يحننننننننت  بالضننننننننعي 
 رواتنننه..............................

 

 كننننننننان مننننننننن الموصننننننننو ن فقننننننننا: إ 
.................................... 
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"بكونه من ، يعني ينجبر "رواته بسوه حفظ يجبر"سم المفعول، موصوف رواته، رواته إعرابها؟ نائب الفاعل ال
، وعرفنا أن نسبة قبول خبر هذا الراوي الضعيف بسبب سوء الحفظ بكونه من غير وجه يذكر  ير وجه ي كر"

أربعين بالمائة، ثم جاءهم ما يدعمه بمثله من راو مثله يرتقي وينجبر هذا بهذا، الذي ق دح في ديانته هم يقولون 
يشددون في شأن الديانة، في شأن العدالة يشددون أكثر مما يشددون في شأن الضبط؛ ألن الضبط مرده إلى 

ذا الضبط** فضابط  االمقياس، المقياس الذي يمكن اعتباره، ت عرض روايته على رواية الثقات "فمن يوافق غالب  
 َجاهُكمْ  ِإن}إلى الديانة؛ ألن غير الثقة الفاسق فمخطي".هذا مقياس الضبط، لكن العدالة؟ العدالة مردها  اأو نادر  
ال يحتاط في غيره، نعم إذا  فتثبتوا ال بد من التثبت فيحتاط في أمره ما [الحجرات سورة( 6)] {َفَتَبيَُّنوا ِبَنَبل   َفاِس ٌ 

فظ عليه هفوة وال زلة، وال مخالفة وكذا، وجاء من طريق مثله مثال   لم يتواطئوا ويتفقوا ، ما يمنع أن يقال ما كان ح 
ولذالك يشددون في شأن الديانة أكثر؛ ألن الذي ال يضبط ما يمكن  ؛على هذا الخبر، وال يمنع أن يوجد التواطؤ

أن يتفق مع ثان على شهادة زور نعم، لكن قد ال يضبط المشهود به، أما إذا كان الخلل في الديانة يمكن يتفق 
 عندهم مما يتعلق بالضبط،  افاألمر فيما يتعلق بالديانة أشد احتياط  دة زور، ااثنين من الفساق ويشهدوا شه

 بسنننننننننننوه حفنننننننننننظ يجبنننننننننننر....... 
ن يكننننننننننننننن ل نننننننننننننن ب أو  نننننننننننننن ا  وا 

 

 بكوننننننننه منننننننن  ينننننننر وجنننننننه يننننننن كر 
 أو قننننننو  الضننننننع  فلننننننم يجبننننننر  ا

 
ن يكن ل  ب" ن "، أو حتى متهم بالكذب يعني جرحه شديد مثل هذا ال يقبل االنجبار، اإذا كان الراوي كذاب   "وا  وا 
" حتى الشذوذ الذي وجدت فيه المخالفة ال يقبل ولو جاء من طرق، ولو جاء من طرق أنت اذيكن لكذب أو ش

إذا عرضت حديث هذا الضعيف على أحاديث الثقات أو حديث الثقة وعرضته على حديث من هو أوثق منه 
 يصلون إلى مرتبة من خالفوهم، وجدت المخالفة، حكمت عليه بأنه شاذ، جاء ما يؤيد خبر هذا الشاذ، لكنهم ال

في حيز  اال يرَجحون على من خالفوهم من الثقات، يبقى أيض   اجاء ثالث يؤيد حديث هذا الشاذ لكنهم أيض  
مطروح، مثل هذا ال يقبل  قوي الضعف صار الحديث متروك مثال   ،"أو قو  الضع  أو   ا"الشذوذ وال يقبل 

 مثل هذا ال يقبل االنجبار. "فلم يجبر  ا"أو قو  الضع  االنجبار، 
الخالصة أن الضعف الخفيف يقبل االنجبار، والضعف الشديد ال يقبل االنجبار، والسيوطي حتى نص عليه في 

ن قوي الضعف يقبل االنجبار، في  أحد يحفظ من ألفية السيوطي.  هألفيته أنه وا 
مما ضعفه خفيف، فيدل على أن له  به ئيعني ما ضعفه شديد ربما يكون كالذي بد وربما يكون كالذي بدي

أصل يعني وجود رواية متهم بالكذب، مع رواية شديد الضعف، مع رواية من وصف بأمر عظيم، هؤالء وجود 
أو وجودها مثل عدمها؟ األكثر على أن وجودها مثل عدمها، وأنها ال تقبل  ارواياتهم يقوي بعضها بعض  

 االنجبار. 
بيق يجبر بعضها ببعض، ويشيرون إلى أنه إذا اجتمع مجموعة من الروايات السيوطي من خالل التنظير والتط

 نها تخرج من حيز الرد من غير تردد إلى أن تكون محال  إفيها في كل طريق منها راو  شديد الضعف، يقولون: 
 للنظر واالعتبار.
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................................ 
 سننننننننندَ أال تننننننننرل المرسننننننننا حينننننننن  أُ 

 

 ......... فلنننم يجبنننر  ا............. 
 أو أرسننننننلوا كمننننننا يجننننننيه اعتضنننننندَ 

 
 "أال ترل المرسا حي  أسندا" يعني مما يقبل االنجبار "المرسل"، يعني مثل سوء الحفظ، المرسل يقبل االنجبار 

يعني روي من طريق مرسل يرويه غير من يروي عن المرسل  "أو أرسلوا"ا روي من طريق مسند، إذيعني 
ن كان مرسال األول، يعني يأت في بحث المرسل من كالم اإلمام الشافعي  "كما يجيه"ي من طريق ثان وا 

، نعم المرسل يعتضد، وسيأتي تفصيله في "كما يجيه اعتضد"أال ترل المرسا حي  أسند أو أرسلوا  "اعتضدا"
في المرِسل وواحد كالم اإلمام الشافعي؛ ألن الشافعي يشترط في قبول الحديث المرسل أربعة شروط، ثالثة منها 

 في الخبر المرَسل.
 أن يكون من كبار التابعين. 

 أن يكون إذا سمى من روى عنه سمى ثقة غير مرغوب بالرواية عنه.
ذا سمى من روى عنه لم يسم مرغوب   عن الرواية عنه، وأن يكون بحيث إذا شرك  اأن يكون من كبار التابعين، وا 

الحديث المرسل أن يأتي من وجه آخر، إما مسند أو مرسل، أو موقوف  من الحفاظ لم يخالفه، ويشترط في اأحد  
، -رحمه هللا تعالى-على أحد الصحابة، أو يفتي به عوام أهل العلم، يعتضد بهذا المرسل عند اإلمام الشافعي 

 وسيأتي تفصيل شروطه كما في رسالته الشهيرة، انتهى من الكالم على الحديث الحسن، ثم بعد ذلك، الحديث
للحديث الحسن لغيره في بحث الضعيف؛ ألنه إذا عرف الضعيف وبان لنا  االحسن بقسميه، وسيأتي مزيد  

الضعيف اجتمع لنا أكثر من ضعيف ارتقى إلى الحسن لغيره، وهنا لما عرف الحسن نعم، عرف الصحيح لغيره، 
حديث حسن لذاته يروى من  لماذا؟ ألن الصحيح لغيره عبارة عن حديث حسن لذاته يروى من طرق، عبارة عن

طرق، فالحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه، والصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، ولذا 
 قال: 

 بالعدالننننننننننةوالحسننننننننننن الم ننننننننننهور 
 طننننرر أ ننننرل نحوهننننا مننننن الطننننرر 
 إ  تنننننننابعوا نمحمننننننند بنننننننن عمنننننننرو 

 

 والصنننننننندر راويننننننننه، إ ا أتننننننننى لننننننننه 
 صنننننححته كمنننننتن نلنننننوال أن أ ننننن  

 رتقى الصنننننننحي  يجنننننننر  علينننننننه فنننننننا
 

ولذا وثقه بعضهم  ؛رواية محمد بن عمرو بن علقمة، وهو من الديانة والصيانة بمكان، إال أن في حفظه شيء
لما في حفظه من الخدش، وعلى كل حال الحكم المتوسط في شأنه أن  الديانته وعدالته، وضعفه بعضهم نظر  

))لوال أن مرتبة الضعيف، محمد بن عمرو لما روى حديث: يقال: حسن الحديث، ال يبلغ به مرتبة الصحيح، وال 
هذا عند الترمذي، وحكم عليه بالصحة لماذا؟ ألنه متابع له  أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك عند كل صالة((

ال فالحديث من طريق غيره موجود في الصحيحين،  "، محمد بن عمر بالعدالةوالحسن الم هور "طرق أخرى، وا 
"إ ا أتى له طرر أ رل نحوها ، مشهور هذا الراوي بالعدالة والصدق "والصدر راويه إ ا أتى له"ة مشهور بالعدال
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، يعني يصل إلى درجة الصحيح، "صححته"يعني بمنزلتها ال دونها، بمنزلة هذا الطريق قريب منها  من الطرر"
ن لم يكن صحيح   صححته "ما احتف به من الطرق، لذاته إال أنه في حيز القبول والصحة لكنه صحيح لغيره ل اوا 

راويه محمد بن عمرو  "إ  تابعوا نمحمد بن عمرو "، يعني على أمتي ألمرتهم بالسواك، "كمتن نلوال أن أ   
بن علقمة معروف بالعدالة والصدق، لكنه في حفظه شيء يخدش فيه بحيث ينزله عن درجة الحفاظ الثقات 

، "عليه فارتقى الصحي  يجر  "يعني على روايته فروي من طرق،  ،عليه" إ  تابعوا محمد بن عمرو"األثبات. 
، وهنا مسألة: حديث محمد بن عمرو صححه الترمذي، لما له من طرق، هل نستطيع أن فارتقى الصحيح يجري 

؟ أو نقول صحيح لغيره؟ ألننا صححناه بالطرق؟ الطرق منها ما في االحديث صحيح مطلق   نقول: إن هذا
صحيح لغيره درجة، األصل أن الحديث حسن، الصحيح لغيره درجة فوق الحسن، الصحيح الصحيحين؛ ألن ال

لذاته درجة ثانية، فهل الحديث يرتقي بطرقه درجة أو درجتين؟ مثل هذا قد ال يتضح فيه ما أقول بقدر ما يتضح 
المتن ال  بحديث ضعيف، فيه راو  ضعيف من طريق ابن لهيعة في السنن وتابعه غيره في صحيح البخاري،

إشكال في صحته لكن هل نستطيع أن نقول: إن حديث ابن لهيعة صحيح؟ ألن له متابع في الصحيح؟ بمعنى 
أننا نرقيه درجتين؟ أو نرقيه إلى درجة الحسن؟ ألن له طرق، األصل هو ضعيف، والضعيف إذا كان له طرق 

هل نقول: إنه يرتقي درجة واحدة وال نزيد  ترقيه ارتقى إلى الحسن، لكن إذا كان شاهده أو متابعه في الصحيح،
على ذلك؟ وهو منهج وهو معروف عند أهل العلم، وأشار الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث إلى أنه 

ألننا عرفنا أن ابن لهيعة نعم وهو عدل في نفسه ضبط هذا الحديث وأتقنه  ؛ما المانع أن يرقى إلى الصحيح
ثبات، وعلى هذا هل نقول حديث محمد بن في الصحيح من طريق الثقات األمخرج ، بدليل أنه افيكون صحيح  

عمرو في الترمذي صحيح ونسكت؟ أو نقول: إنه صحيح لغيره؟ صحيح بطرقه؟ وما الذي يترتب على هذا 
 القول من آثار؟ ألننا إذا صححنا وروينا الحديث بإسناد الترمذي قلنا حديث صحيح ولم نبين أنه صحيح بطرقه،
قد يغتر بهذا من يقلدنا فيجد محمد بن عمرو في سند حديث ثان ما له متابع فيقول: محمد بن عمرو ورد في 
حديث صحح له فالن، لكن إذا قلنا: إنه صحيح بطرقه..... في مقابل من يريد أن يحكم على أحاديث محمد بن 

لمتأخرين؛ ألنهم اقتدوا بمن تقدمهم عمرو، وال شك أنه إذا قلنا تصحيحه لطرقه أحوط، وكم حصل من تصحيح ل
إلى المتن، نظروا إلى المتن دون نظرهم إلى اإلسناد، والتفصيل هو المطلوب، وحينما  األنهم صححوا نظر  

، وصحح له في فتح يستدرك على ابن حجر في بعض الرواة، بعض الرواة قال فيهم ابن حجر صدوق مثال  
ذي صححه توبع عليه وليس فيه مخالفة، وله في ما يشهد له فصححه الباري؛ ألنه نظر إلى أن ذاك الحديث ال

بهذا االعتبار لكن لم ينص، اآلن الحافظ ابن حجر لو أتينا إلى ابن لهيعة مثال، ابن لهيعة قال في التقريب: 
صدوق له أوهام، وصدوق يخطئ، نعم، وقال فيه في فتح الباري: ضعيف في أكثر من موضع، وقال في حديث 

اإلمام أحمد بإسناد حسن وفيه ابن لهيعة، وقال عن بعض األحاديث: ضعيف ألن فيه ابن لهيعة، فمثل خرجه 
هذا ال بد من التنبيه بدقة على أننا إنما صححناه بطرقه، لئال يأتي من يرمينا إما باالضطراب أو يقتدي بنا في 

أحمد بإسناد حسن، وفيه ابن موضع فيضعف أو في موضع آخر فيصحح، يعني قال ابن حجر: روى اإلمام 
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 اواحد   الهيعة، طيب أنت ضعفته في موضع آخر من الفتح، القارئ ما يستحضر جميع األحكام، يأخذ حكم  
 ويطرده، فال بد من التنبيه في مثل هذه األحكام التي ظاهرها االضطراب. 

فتح الباري: عبيد هللا بن يخطئ، وقال في  :عبيد هللا بن األخنس قال في التقريب: صدوق، قال ابن حبان
الفرق بين الحكمين؟ لما قال في فتح الباري نظر إلى مرويه الذي  مايخطئ،  :األخنس ثقة وشذ ابن حبان فقال

خرجه في الصحيح؛ ألنه من رواة البخاري، وحينما حكم عليه في التقريب لعله نظر إلى مجموع مروياته لكن 
ال قد يحصل الخطأ  مثل هذه األمور ال شك أنه ال بد من أن تستعمل بدقة، وال بد من شمول النظر فيها، وا 

 والخلط والوهم بسبب هذا وهللا أعلم. 
 وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛؛




